
  



  

  

  



  

  

  التيسري لفوائد ودرر الكوكب الدري املنري

  

  :الشيخفضيلة كتبه 

  عبيدة األثبجي
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 مقدمة االختصار

 

 ،يدعون من ضل إىل اهلدى ؛بقا4 من أهل العلم :احلمد . الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل
فكم من قتيل  ،رون بنور هللا أهل العمىويبصّ  ،حييون بكتاب هللا املوتى ،ويصربون منهم على األذى

 !فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم !وكم من ضال Qئه قد هدوه !إلبليس قد أحيوه
 ،الذين عقدوا ألوية البدعة ،و^ويل اجلاهلني ،وانتحال املبطلني ،ينفون عن كتاب هللا حتريف الغالني

يقولون  ،جممعون على مفارقة الكتاب ،خمالفون للكتاب ،فهم خمتلفون يف الكتاب ،وأطلقوا عقال الفتنة
ال الناس مبا وخيدعون جهّ  ،يتكلمون eملتشابه من الكالم ،على هللا ويف هللا ويف كتاب هللا بغري علم

  .١فنعوذ e. من فنت املضلني ،هون عليهميشبّ 

  

  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل

. الذب عن السنة أفضل من اجلهاد: حىت كان حيىي بن حيىي يقول ،الراد على أهل البدع جماهد
  .)٤/١٣": (الفتاوى"

جاهدوا املشركني �موالكم (: فألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال فيما رواه أنس w ؛أما أنه من أبواب اجلهاد

  .وصححه احلاكمرواه أمحد والنسائي  )وأنفسكم وألسنتكم

  

 :ـــ يف أهل البدع) ٢٣٣ – ٢٣١\٢٨(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا كما يف جمموع الفتاوى 
الرجل يصوم : حىت قيل ألمحد بن حنبل ،ن بيان حاهلم و حتذير األمة منهم واجب eتفاق املسلمنيإف(
ذا إو  ،اعتكف فإمنا هو لنفسهذا قام و إ: ؟ فقاللبدعيعتكف أحب إليك أو يتكلم يف أهل ايصلي و و 

  )...هذا أفضل ؛تكلم يف أهل البدع فإمنا هو للمسلمني

                                                           

 .محداإلمام أمن كالم ١



  

  .)املرجئة يهود القبلة: (فعن سعيد بن جبري قال ؛أما عن املرجئة

  :نه صاحب األصل األثري بقولهبيّ  ؛ووجه شبههم eليهود

اليت ال خيلد  - دون كفر  اكفرً  –وما ذلك إال ألن املرجئة جعلوا نواقض اإلسالم واملكفرات كالكبائر 
� :ولونواليهود يق، أصحا�ا يف النار �

�mq�w��v�u�t�s�r�l٨٠: البقرة ،  

  !١٦٩: األعراف m¤��ª��©��¨��§¦¥l واليهود 

�m��G:قول هللا تعاىل عن اليهود و^مل معي أخي السائل F� E� D� C� B� A

��T� � S� � R� � Q� � P� � O� � N� � M� � L� � � � K� � � J� � I� � H

� � X� � � � � W� � V� � � U^� � ]� � � \� � [� � Z� � Y_� ���c� � b� � a� � � � `

d�fel ٢٤ - ٢٣: آل عمران.  

  

أنه كفر  - كاحلكم بغري ما أنزل هللا بصفته التبديلية أو التشريعية–قول املرجئة عن املكفرات : مث ^مل
لتعرف .. معدودات الن متسه النار إال أ4مً : عىن آخرأو مب، أي أن صاحبه لن ُخيلد يف النار، دون كفر

  !بعدها وجه الشبه البني بني املرجئة واليهود

  

املرجئة أخوف عندي على أهل اإلسالم من عد�م من : (براهيمإقال : وعن حكيم بن جبري قال
  .)األزارقة



  .فرقة من فرق اخلوارج، نسبة لنافع بن األزرق :واألزارقة

  .)عندي من املرجئةاخلوارج أعذر : (براهيم قالإوعن مسلم املالئي عن 

   ؛املرجئة أخطر من اخلوارج
  . واخلوارج ضررهم يعود على املسلمني ،ألن ضررهم يعود على الدين eهلدم

  .أما تشدد اخلوارج فبخالفه ،اوألن اإلرجاء يوافق أهواء الناس فيجد أتباعً 

  

، ن عن احلق حادورد مَ  ،دافأحسن وأج ؛، األثري أبو مهام، يف رد شبه الطغاموقد انربى البطل الضرغام
وائد تكفري كل حاكم كافر شرير، فلما كانت ف يف إبطال ُحقن التخــدير، عن فكتب كوكبه الدري املنري،
االختصار واإلجياز وحذف  :أردت أن أقربه eختصاره، فمن مقاصد التأليف ؛الكتاب كثرية، واهلمم قليلة

أنه يكفي يف الرد على خمانيث املرجئة، فاألصل يزيد  املكرر، وإن كان االختصار ال يغين عن األصل، إال
ا، فمن أراد النفع فعليه حبفظ االختصار صفحة تقريبً )  ٣٠( صفحة، واالختصار §يت يف ) ١٣٠( عن 

�ا كل »عق وبوق للباطل، وأمسيته التيسري لفوائد ودرر الكوكب الدري املنري، وقد  سحىت خير  ؛وفهمه
إنه على كل شيء  ؛أضفت أشياء على األصل، وأعدت ترتيب أشياء أخرى، أسأل هللا أن يتقبل منا

  .قدير

  

  حيقــنها ليــال و®ــارا*** عبث اإلرجاء ¬مــتنا 

  مـدرارا ناحيكمهـا سني*** وترتك طـاغوQ لتنام 

  األثــري للعــلم مــنارا*** لكن أوقفــهم هـمـــام 

  فأزال الظلمة والعــارا*** °نـارة كوكبه الدري 

  

  



  التيسري لفوائد ودرر الكوكب الدري املنري

  .ملا أن كان الشيخ البنعلي مفتيا يف منرب املقدسي_ هداه هللا _ تقدمي الشيخ أيب دمحم املقدسي 

  :حفظه هللا وثبته_ ب الكتاب فضيلة الشيخ ا=اهد أيب مهام األثري قال يف وصف صاح

وذeح من ذeحي شبهات أهل التجهم والتنديد؛ طالعت  ،وحنن اليوم مع فارس من فرسان التوحيد
ال ميل يف دحر شبهات مرجئة العصر؛ يتتبعها حيث  ال يكل و  ،اا نشيطً أغلب كتاeته فوجدته فىت أملعي³ 

يناظرهم كتابة ومشافهة وخطابة؛ أخو» احلبيب وتلميذ»  ،حجج منتحليها على رؤوسهم، ويقلب كانت
  .eختصار... ®م وكاتب شهم  ئالنجيب كما حيلو له أن يسمي نفسه؛ فهو قار 

تكفري كل حاكم كافر  عن يف إبطال ُحقن التخــدير الكوكب الدري املنري(وقال يف وصف كتاب 
  ): شرير

هو واحد من مجلة كتب صنفها يف رد eطل مرجئة العصر ... ) الدري املنري الكوكب( كتابه هذا 
ت فخرّ  ،ونسف بنيا®م من قواعده ،واقتلع �ا eطلهم من جذوره ،اجتال فيها شبها�م ؛وجهمية الزمان

، فا. أسأل أن يتقبل منه ؛ خرت على رؤوسهمسقوفهم اليت زخرفوها وأقاموها لسرت عورات طواغيتهم
  ..كما سعى يف رفع راية التوحيد واجلهاد  ،ويرفع بذلك قدره ،سعيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ماذا تستفيد من التكفري؟؟؟ :ألوىلافوائد ودرر احلقنة 

  :إن التكفري له فائدQن عظيمتان

  .فائدة لذاته: أوًال 

 .فائدة لغريه: اºنيً 

  :سباب، خذها من غري إسهابيكون التكفري فائدة لذاته أل: أوًال 

�mB:فقال سبحانه وتعاىل ؛أمر به واألمر للوجوب ألن هللا .١ A�D� Cl 
 .١: الكافرون

فأما صفة الكفر : قال الشيخ ا¼دد دمحم بن عبد الوهاب ؛ألنه داخل يف الكفر eلطاغوت .٢
جمموعة [ اهـ. كرها وتبغضها وُتكفر أهلها وتعاديهمنن تعتقد بطالن عبادة غري هللا وتفأ ؛eلطاغوت

 ].٣٢٩: التوحيد 

m���s: قال هللا تعاىل ؛ر» أن نتبعهم ونقتدي �مألنه من االقتداء eألنبياء واملرسلني الذين أُمِ  .٣
��¢��¡������� � � � � � �~��}��|��{��z����y��x��w��v��u��t
��°��¯��®��¬��� �«��ª�� � � � �©�� � �¨��§��¦��¥��¤��£

´��³��²��±l هم األنبياء :الذين معه: قال بعض العلماء، ٤: الممتحنة. 

m�̂: قال تعاىل ؛يدن الصاحلني يف كل زماٍن ومكانٍ ألنه من د .٤ ]� \� [������_
��k�� �j��i��h� �g��f� �e� �d��c� �b��a��`l الكهف :

كيف   :أكفرت؟ استفهام توبيخي كما قال غري واحد من املفسرين، أي:  واالستفهام يف قوله، ٣٧
  ! تكفر e. وهو الذي خلقك؟

�mO ؛الكافرين ألنه من تقبيح .٥ �N� �M� �L� � �K� �J� �I� �H�G�F�

QPl فقالوا، بل قبح  :ومل يقل) فقاَل الكافرون : ( قال اإلمام القرطيب رمحه هللا  ، ٢: ق
 ]. ٤/١٦٠خمتصر تفسري القرطيب [ هـ ا. ر حاهلم وفعلهم ووصفهم eلكف

  :يكون التكفري فائدة لغريه يف أحكام كثرية: ا\نيً 



  :يتعلق �م يف أحوال احلكام وما .١
كان أو   اواجلهاد معه مشروع بر³  ،وز الصالة خلفهجتو  ،الة احلاكم املسلم ونصرته وطاعتهحيث جتب مو 

  . لم ويل من ال ويل له من املسلمني، والسلطان املسافاجرً 

  .من ذلك ءله شي أما احلاكم الكافر فال جيوز

  :ويف أحكام الوالية .٢
 اللمسلمني، وال إمامً  اأو قاضيً  افال يصح أن يكون الكافر واليً  ؛ال تصح والية الكافر على املسلم

، وحنو ، وال واليته أو حضانته ألبناء املسلمنيال تصح واليته على مسلمة يف نكاحللصالة �م، و 
  . ذلك

 :ويف أحكام املواريث .٣
  .اختالف الدين مانع من التوارث عند مجاهري العلماء

  :ويف أحكام الدماء والقصاص .٤
، واملسلم كفارة  وال دية  :أو خطأ ايقتل مسلم بكافر، وليس يف قتل الكافر احملارب أو املرتد عمدً ال 

  .خبالف ذلك

  :ويف أحكام اجلنائز .٥
، وال جيوز االستغفار له وال الرتحم عليه يغسل وال يدفن يف مقابر املسلمنيال يصلى على الكافر وال 

  .خبالف املسلم ،وال القيام على قربه
  :أحكام القضاءويف  .٦

ال تصح والية القضاء للكافر، وال جيوز شهادة الكافر على املسلم، وال حيل التحاكم إىل القاضي الكافر 
  .رتتب عليها آºرهاتوال  ااحملكم لقوانني الكفر، وال تنفذ أحكامه شرعً 

 :ويف أحكام القتال .٧
وال  ،من البغاة والعصاة؛ فال يتبع مدبرهم ، وبني قتال املسلمنيقتال الكفار واملشركني واملرتدينيفرق بني 

  .وحنو ذلك ،همؤ وال تسىب نسا ،وال تغنم أمواهلم ،جيهز على جرحيهم

 :ويف أحكام الوالء والرباء .٨
  .وحترم موالة الكافر جبميع صورها، ، وإمنا يتربأ من معاصيهسلم وال جتوز الرباءة الكلية منهجتب موالة امل



رعية املتعلقة �ذا األمر اخلطري واملتأثرة به، فما هذا إال غيض من فيض، إىل غري ذلك من األحكام الش
  .قصد» به التمثيل والتنبيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :فوائد ودرر احلقنة الثانية

ال حيفظ من القرآن إال جزء كذا وكذا، وال من السنة إال كذا وكذا، وال  ؛من يتكلم يف أمور التكفري
  ..ويُعريو®م بذلك!!! يستطيع أن يعدد كذا وكذا

  :وجواب هذا الكالم من أوجه

، إن هذا من الكذب والظلم، وهذه األساليب هلي أكرب ستار للفرار من البحث العلمي :الوجه األول
  . األشراف، واألشراف أقل األصناف ةاإلنصاف ُحلّ : لكن كما قيل

الديباج [  هـا. أقل منه، فأردت املداومة عليهمل أجد يف الناس : قال اإلمام مالك رمحه هللا يف اإلنصاف
  .] ١/٩٦املذهب 

 هـا. مل يفهم ومل يتفهم  :ن مل ينصفاإلنصاف فيه، ومَ  :من بركة العلم وآدابه: قال أبو عمر ابن عبد الرب
  .] ٢٠٨العلم وفضله ص  جامع بيان[ 

  

إننا ال ننكر وجود من جيهل الكثري من أمور الدين، وما ذلك إال الشتغاهلم برأس األمر؛  :الوجه الثاين
  .التوحيد وأصول الدين، ودراسة هذه األمور مقدٌم يف الشريعة على دراسة غريه

�����m��z�����y��x:قال تعاىل � �w��v�����u��t��s�r��q

{l ٧٩: آل عمران .  

: قال ابن حجر ،هـا. اس بِصغار العلم قبل كبارهالرeّين الذي يـَُريبِّ الن: ويقال: قال البخاري رمحه هللا
 ،] ١٦٢ – ١/١٦٠فتح الباري [هـ ا .واملراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دّق منها

إال ما روي من اختالفهم يف منها  ومسائل العقيدة من أوضح املسائل لذلك مل خيتلف الصحابة يف شيءٍ 
  " ربه ؟هل رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "مسألة



إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن (:  قوله ملعاذ حني بعثه إىل اليمنوقد جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

دوا هللا تعاىل   .] ٧٣٧٢للبخاري، حديث متفق عليه، واللفظ [  ...)أول ما تدعوهم إىل أن يوحِّ

  .] ١/٣٨ا¼موع [ املطالعة eألهم فاألهم : قال النووي رمحه هللا

: اجلامع ألخالق الراوي[  !عجبُت ملن ترك األصول، وطلب الفضول: قال أبو عبيد القاسم بن سالم
  .] ١٦١٢رقم 

  

بل وال يشرتط أن ، الفنونجبميع  الم يف فٍن من الفنون أن يكون ملم³ ال يشرتط فيمن يتك :الوجه الثالث
  .الفن نفسه الذي يتكلم فيه جبوانب م³ايكون مل

ألحد من الناس بعد  ا حلَّ مَ لَ  :ن أحاط جبميع العلمفلو مل يـُْفِت إال مَ : قال اإلمام ابن حزٍم رمحه هللا
نظر ا[ اهـــ . ، وهذا ال يقوله مسلم، وهو إبطال للدين، وكفر من قائلهرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يفيت أصًال 

  .] ١٢٨- ٥/١٢٧اإلحكام 

واالنقسام، بل قد  ال يقبل التجزئة اواحدً  اواالجتهاد ليس هو أمرً : شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللاوقال 
ل أحـــد فاجتهـــاده حبسب يف فن أو eب أو مسـألــة دون فن وeب ومســألة، وك اـدً يكون الرجــل جمتــهـ

  .] ٢٠/٢١٢ ىجمموع الفتاو [  هـا .وسعه

يف  التجزُّؤ واالنقسام، فيكون الرجل جمتهدً االجتهاد حالة تقبل ا: وقال العالمة ابن القيم رمحه هللا قال
ز أنه قد عرف احلق بدليله، وقد بذل جهده يف معرفة فحجة اجلوا..... ا يف غريهدً نوع من العلم مقلّ 

  .]٢١٧- ٤/٢١٦عالم املوقعني إ[ هـا.. الصواب، فحكمه يف ذلك حكم ا¼تهد املطلق يف سائر األنواع

  

ملاذا ال يطعنون على  ؛إن الذين يطعنون على بعض الشباب تقصريهم يف بعض العلوم :الوجه الرابع
فكم من إمام يف فنٍّ مقصٌر عن غريه، كسيبويه " :قال احلافظ الذهيب رمحه هللا! بعض السلف مثل ذلكم؟

مثًال إماٌم يف النَّْحو وال يدري ما احلديث، ووكيع إمام يف احلديث وال يعرُف العربية، وكأيب نّواٍس رأس يف 



ن مهدي إمام يف احلديث ال يدري ما الطّب قطُّ، وكمحمد بن الّشعر َعرِيٌّ من غريه، وعبد الرمحن ب
  .هـا". ماٌم يف القراءة Qلٌف يف احلديثاحلسن رأس يف الفقه وال يدري ما القراءات، وكحفص إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :فوائد ودرر احلقنة الثالثة

  :نه من اخلوارج وأنه فارق اجلماعةا�ام من يشتغل بقضا4 الكفر واإلميان ¬

  ...تتلخص هذه احلقنة يف ثالثة حماور

حملور األول •   :االhام gخلارجية: ا
  :سئلة اآلتيةخنتصر هذا احملور يف األ

  ؟ي اخلوارج �ذا االسمملاذا مسُّ -١

  ما هي أصول اخلوارج؟-٢

  ؟اخلوارجما هي فروع -٣

  

  ملاذا ُمسي اخلوارج iذا االسم؟: أوًال 

فهم مجُع َخارجة أي طائفة، وهم قوم ُمبَتِدُعون، ُمسّوا  ؛أما اخلوارج :احلافظ ابن حجر عليه رمحة هللاقال 
  .) ٢٩٦، ص  ١٢الفتح اجلزء (  هـا. بذلك خلروجهم عن الّدين ، وخروجهم على خيار املسلمني

  

  ما هي أصول اخلوارج؟: ا\نيً 

  .هم خلوده يف النار، ونفي الشفاعةتكفريهم ملرتكب الكبرية، وزعم .١
. ما ليس بذنب اوأصل قول اخلوارج أ®م يكفرون eلذنب، ويعتقدون ذنبً  :اإلسالم ابن تيميةقال شيخ 

  .)]٣/٢٢١(جمموع الفتاوى [ هـا

  .التكفري eلعموم .٢
وزعمت األزارقة أن من أقام يف دار الكفر فهو كافر، ال يسعه إال :  قال أبو احلسن األشعري رمحه هللا

  .) ]١/٨٨( مقاالت اإلسالميني[هــ ا. اخلروج



 .اخلروج على السلطان املسلم .٣
امللل [  هـا  . اواجبً  احق³   : ويرون اخلروج على اإلمام إذا خالف السنة: قال اإلمام الشهرستاين يف اخلوارج

  .]٥٤والنحل ص

حنو  وكفروا أهل صفني الطائفتني، يف ،وشيعتهما اروا عثمان وعلي³ وكفّ : ابن تيمية وقال شيخ اإلسالم
  .) ]٣/٢٢١(جمموع الفتاوى [ هــا. ذلك من املقاالت اخلبيثة

  

  ؟ما هي فروع اخلوارج: ا\لثً 

  :فهي كثرية، نذكر منها ما يلي ؛eلنسبة إىل فروع اخلوارج وجممل عقيد�ا وضالهلا

 .إذ ليس يف القرآن ذكره ؛إسقاطهم الرجم عن الزاين .١
 .الرجاللقذف عمن قذف احملصنني من إسقاطهم حد ا .٢
  . قطعوا يد السارق من اِإلبط .٣
 .عدم جواز املسح على اخلفني .٤
 .ال يعرتفون eإلمجاع .٥
ت طريقة اخلوارج حلق مجيع سيماهم التحليق، وكان السلف يوفرون شعورهم ال حيلقو®ا، وكان .٦

  .رؤوسهم
 أصوهلم، ليس خبارجي حىت يوافقهم يف مجيع :إن الذي يوافق اخلوارج يف شيٍء من أصوهلم أو فروعهم

ًصا، َوَمْن  ( : ما رواه الشيخان يف صحيحيهما :برهان ذلك من السنة َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِل

ْصَلٌة ِمْن النَِّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها ُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخ ْصَلٌة ِمنـْ   .احلديث .....)َكاَنْت ِفيِه َخ

  

حملور الثاين •  : االhام مبفارقة اجلماعة: ا
يتالعبون eألدلة الشرعية، النقلية والسمعية،  ؛إن أهل البدع واألهواء، وأخص منهم أهل اإلرجاء :أوالً 

  .)أطيعوا وإن أُمَر عليكم عبد حبشيامسعوا و (: ويستدلون علينا حبديث ،ويلوون أعناق النصوص

  .وهو حديث صحيح، وغريهم والرتمذي وابن ماجه درواه أمحد وأبو داو  :هذا احلديث بطرقه وألفاظه



  .لكننا خنالفهم يف الداللة ال يف الدليل

فاألدلة مجيعها يف احلاكم املسلم الذي ُحيكم الكتاب والسنة، وال ُحيكم سوامها يف قليل أو كثري، فقد قال 
ْعِمَل (: النَِّيبَّ َصلَّى اÛَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  رواه [ )َعَلْيُكْم َعْبٌد يـَُقودُُكْم ِبِكَتاِب اzَِّ َفاْمسَُعوا َلُه َوَأِطيُعواَوَلْو اْستـُ

  ] مسلم

إن أُمر عليكم : (مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول : بكر بن أيب عاصم بسنده عن أم احلصني قالت  وروى أبو

: املسند واملعجم الكبريالرتمذي و  ويف سنن، )عبد حبشي جمدع، فامسعوا وأطيعوا إذا قرأ بكم كتاب هللا
  ).ما أقام(

إن هذا األمر يف قريش ال (: ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولمسعُت رس: عن معاوية w أنه قال روى البخاري

  ).ه هللا على وجهه ما أقاموا الدينيعاديهم أحد إال كب

أطيعوين ما أطعُت َهللا ورسولَه، فإذا  :ة بقولهاخلالفولقد استهل أبو بكر الصديق خطبته األوىل بعد توليه 
. رواه عبدالرزاق يف مصنفه، واملتقي اهلندي يف كنز العمال[  هــا. هللا ورسوله فال طاعَة يل عليكم عصيتُ 

  .]إسناده صحيح : قال ابن كثري

  

فإذا فعل ذلك  ،ويؤدي األمانةحقٌّ على اإلمام أن حيكم مبا أنزل هللا : ال علي بن أيب طالب wوق
من سورة  ٥٩نظر تفسري القرطيب والبغوي وغريمها عند آية ا[  اهـ .فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا

  .]النساء 

  

وجب عليه أن يطيع املسلم ولو كان  اومعلوم أن من كان مسلمً : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
امسعوا وأطيعوا وإن أُمَر عليكم (: لنيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قالثبت يف الصحيح عن ا، وال يطيع الكافر، وقد اعبدً 

جمموع الفتاوى [ هـا .)عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب هللا ودين اإلسالم
٢٨/٥٤٣[.  

  



  ؟وز خمالفتهاجتي اجلماعة اليت ال من ه :ا\نيً 

w اجلماعة ما وافق احلق وإن كنت جلماعة هم الذين فارقوا اجلماعةمجهور اإن : (قال ابن مسعود ،
  ).وإن اجلماعة ما وافق طاعة هللا تعاىل ،إن مجهور الناس فارقوا اجلماعة: ويف لفظ آخر ،وحدك

إذا فسدت اجلماعة فعليك مبا كانت عليه اجلماعة قبل أن تفسد وان  : (وقال نعيم بن محاد رمحه هللا
  )..فإنك أنت اجلماعة حينئذ ؛كنت وحدك

  

حملور الثالث •  :تكفريهم ملن كفر املرتد: ا
� كافر، فقد gء iا : إذا قال املسلم ألخيه( :ر املرتد حبديثيستدلون على كفر من كفّ 

  ......)أحدمها
  :قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا

 eلذنب ^ويال بال إحسانِ ***  من يل بشبه خوارج قد كّفروا  

 هو غاية التوحيد واإلميانِ ***  وخصومنا قد كفرو» eلذي 

  :قد جاء eآلºر والقرآِن ***   ومن العجائب أ®م قالوا ملن  

 !أخذوا الظواهر ما اهتدوا ملعانِ *** أنتم بذا مثل اخلوارج إ®م 

  
ذلك قوله  ذكر النووي يف شرحه ملسلم استشكال بعض العلماء لظاهر الوعيد يف هذه األحاديث، ومن

  :لذلك ذكر يف ^ويله مخسة أوجه ؛، من غري اعتقاد بطالن دين اإلسالم)كافر( :ألخيه

  .أنه حممول على املستحل لذلك وهذا  يكفر : أحدها 

  .معناه رجعت عليه نقيصته ألخيه ومعصية تكفريه : الثاين 

  .أنه حممول على اخلوارج املكفرين للمؤمنني : الثالث 

  .أن ذلك يؤول به إىل الكفرمعناه : الرابع 



  .معناه قد رجع عليه تكفريه ، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفري: اخلامس 

  

  .eب من كفر أخاه بغري ^ويل فهو كما قال: هللا  وقد بوب البخاري رمحه

  . eب من مل يرى إكفار من قال ذلك متأوًال أو جاهالً : مث قال يف الباب الذي يليه  

  

إذا كان املسلم متأوًال يف القتال أو التكفري مل يكفر بذلك ، كما قال عمر : اإلسالم ابن تيمية وقال شيخ
4 رسول هللا ، دعين أضرب عنق هذا املنافق ، ومل يكفر النيب صلى : بن اخلطاب حلاطب  بن أيب بلتعة 

  ] ٣/٢٨٤اوى جمموع الفت[ اهــ . هللا عليه وسلم ال هذا وال هذا ، بل شهد للجميع eجلنة

  

  :وقال ابن القيم رمحه هللا 

وفيها أن الرجل إذا نسب املسلم إىل النفاق والكفر متأوًال وغضبًا . ورسوله ودينه ال هلواه وحظه ، فإنه 
  ] ٣/٤٢٣زاد املعاد  [هـا.  به ، بل يثاب على نيته وقصدهال يكفر بذلك ، بل ال §مث

  

  

  

  

  

  

  



  ثبتت عليه الشروط وانتفت عنه املوانع ؟؟؟ هل :درر احلقنة الرابعةفوائد و 

  :إن الكفر كفران 

  .كفر أصلي  -١
  . -كفر الردة   –كفر طارئ  -٢

تدون الذين نقضوا عقد فحكمهم واضح وال أحد ينازع فيه، وأما الكفار املر  ؛فأما الكفار األصليون
  :فهذا الذي ينازعنا عليه أهل التجهم واإلرجاء، وبيانه ما يلي  ؛¬نواع املكفراتااللتزام 

  

  :إن إجراء احلكم الشرعي eلكفر يكون كالتايل 

 .انتفاء املوانع  .١
 .حتقق الشروط  .٢
  

  :موانع التكفري : أوال 

  .وموانع يف الفعل ،موانع يف الفاعل: واملوانع تنقسم إىل قسمني 

  : واملوانع يف الفاعل تنقسم إىل قسمني

أل®ا ال دخل للعبد يف كسبها ، كالصغر واجلنون والعته وحنوها، فهذه العوارض  :عوارض مساوية  -١
  .عنه �ا  عن صاحبها الرتفاع خطاب التكليف ترفع اإلمث والعقوeت

  .ألنه من خطاب الوضع ؛وإمنا يؤاخذ حبقوق العباد ، كقيم املتلفات والد4ت وحنوها 

صغري حىت  ،عن النائم حىت يستيقظ ؛رفع القلم عن ثالث( : عن عائشة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال  وعن ال

  ].رواه الرتمذي وصححه األلباين [ )وعن ا=نون حىت يعقل أو يفيق  ،يكرب

  

  :اليت للعبد نوع اختيار يف اكتسا�ا  :عوارض مكتسبة  -٢



  :اجلهل املعجز .أ 

مانعًا من موانع التكفري إال إذا كان من اجلهل الذي ال يتمكن املكلف من دفعه أو  اجلهل ال يكون
  ..إزالته 

إن العذر ال يكون عذراً إال مع العجز عن إزالته، وإال فمىت أمكن اإلنسان : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  ] ٢٠/٢٨٠: جمموع الفتاوى[ هـا .احلق، فقصر فيه، مل يكن معذوراً معرفة 

؛ ويف الصحيح عن ابن عباس رضي  من أن تذكر غري املعجز فال يُعذر به، واألدلة على ذلك أكثرأما 
هـ فُعبدت وقت ا) فلما ُنسي العلم ُعبدت : ( هللا عنهما يف قوم نوح عليه السالم ملا عبدوا األصنام 

  .اجلهل ، فُسّموا عابدين لغري هللا مع جهلهم 

ومل يعرفه، فقد قامت عليه معرفة ما أمر هللا به و®ى عنه، فقصَّر عنه  فكل من متكن من: وقال ابن القيم 
  ] ١/٢٣٩مدراج السالكني [ هـا .احلجة

  هـا. لف دفعه ، ال يكون حجة للجاهل إن كل جهل ميكن املك: قال القرايف رمحه هللا  

ادر على التعلم املفرُِّط فيه ، وأما الق: ... ويقول العالمة األصويل املفسر دمحم األمني الشنقيطي رمحه هللا 
  .]٧/٣٥٧: أضواء البيان[ هـا. فهذا الذي ليس مبعذور  ؛واملقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي 

  

  :هنا ثالثة مسائل 

  .)وهو عبادة هللا واجتناب عبادة الطاغوت( :أصل الدين  :املسألة األوىل 

فيشتق له اسم منه  ،ألنه اتصف eلشرك ؛احلجة وبعدهاا قبل ا مطلقً يسمى مشركً  :فمن وقع يف الشرك
واسم الشرك يثبت قبل الرسالة، ألنه يعدل بربه ]: (٣٧ -  ٢٠/٣٨[قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى 

    .اهــ) ويشرك به



 :وقال ،  ١٩: األنعام mRUTSVl :قال تعاىل  ؛غه القرآنولكن ال يعذب إال من بل

m�¼�»��º�¿�¾�½�Àl ١٥: اإلسراء .  

؛ يعين أهل مكة، }وأُوِحى إيل هذا القرآن ألنذركم به{: (ا عن ابن عباس w يف هذه اآليةوروى أيضً 
  ).؛ يعين ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير}ومن بلغ{

) قد أمجع العلماء أن من بلغته دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن احلجة عليه قائمة( :وقال الشيخ محد بن »صر
  ). ١١/٧٢(الدرر 

  

  )وهي املسائل الواضحة اليت يعلمها اخلاصة والعامة( :املسائل الظاهرة  :املسألة الثانية 

  .نشأ يف eدية بعيدة كمن ينكر معلوما من الدين eلضرورة فإنه يكفر إال حديث العهد eإلسالم ومن 

، ومثل هذا ال يكفر ن قد يكون الرجل حديث عهد °سالم، أو نشأ ببادية بعيدةلك:قال شيخ اإلسالم 
  .هـا. حد ما جيحده حىت تقوم عليه احلجةجب

وهلذا مل  ؛فليس من شرط حجة هللا علم املدعوين �ا ؛حجة هللا برسله قامت eلتمكن من العلم( :وقال
كتاب الرد على املنطقيني ) من قيام حجة هللا عليهم ايكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعً 

  ١١٣ص

  

  .)وجزئيات يف األمساء والصفات  ،مسائل القدر واإلرجاء(  كـ :املسائل اخلفية  :املسألة الثالثة 

 :بلوغ الدليل الشرعي للمكلف وإزالة الشبهة ، وظهور املسألة من عدمه يه :احلجة يف املسائل اخلفية
  .خيتلف حبسب املكان ، والزمان ، والشخص 

فإن الذي مل تقم عليه : " -رمحه هللا – هذه املسائل الثالثة ا¼دد قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب بّني 
دة، أو يكون ذلك يف مسألة خفية مثل احلجة هو الذي حديث عهد eإلسالم والذي نشأ ببادية بعي



الصرف والعطف فال يكفر حىت يعرف ؛ وأما أصول الدين اليت أوضحها هللا وأحكمها يف كتابه فإن 
  .اهـ ".حجة هللا هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته احلجة

  

  :التأويل املستساغ -ب

  .هـا. أن يظن غري الدليل دليال ، وهوالتأويل هو التلبيس: قال اإلمام الشوكاين رمحه هللا 

  :والتأويل ينقسم إىل قسمني

  .ال يُعذر به : يُعذر به ، وغري مستساغ : مستساغ 

  

  :املستساغ له ثالثة شروط 

 .أن ال يعود على األصل eإلبطال  .١
   :فلو أن رجًال قرأ قوله تعاىل 

�m��c��b����a��`��_l ٥٧: الواقعة  

هل يكون ^ويله هذا مانعًا من موانع ! و^ول أن اخلالق ليس بواحد تفيد اجلمع، ) حنن : ( فقال 
  ..كال وحاشا ! تكفريه ؟

وكل كافر : ويُقال : ( قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ دمحم بن عبد الوهاب رمحهم هللا 
  ] ١١/٤٧٩: الدرر السنية [ اهــ  )قد أخطأ ، واملشركون ال بُد هلم من ^ويالت

  .ل يف أصل الدين ال يقبلفالتأوي

 

 .أن توجد لُه قرينة  .٢



  :والقرائن ثالث 

  :كمن ^ول قوله تعاىل: ائن لغوية ـــــــــــ قر 

m�J��I��H��GK���l� ١٠: الفتح  

 ! يف اللغة القدرة    اليد ¬ن معىن اليد القدرة ألن من معاين

  : كمن ^ول قوله تعاىل : ــــــــــــ قرائن شرعية 

�m��}��|��{��z�����yl ٥: طه  

  :أي استوىل، مستدال بقوله تعاىل

�m�S��������R��QT��l ١١: الشورى   

كل متأول معذور بتأويله ليس ãمث، إذا كان : قال العلماء : قال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه هللا 
 هـا. ^ويله سائغاً يف لسان العرب، وكان له وجه يف العلم 

فهل يفهم أحد أ®م أكلوا مسكًا ؟ ال، رغم أن السمك من . أكلنا حلمًا : مثًال يُقال : قرائن عرفية ــــــــــــ 
  .اللحم لكن صرفته القرينة العرفية 

 

  .أن يكون يف غري املسائل املشتهرة  .٣
  :إن مانعي الزكاة مل خيلو ¬صل من أصول الدين، وكانت هلم قرينة قوية 

mr��q��p� �o��n��m��l��k� �js� � �������t
w��v��ux��l ١٠٣: التوبة  



إن من كانت : ºنياً . إن املخاطب يف هذه اآلية هو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وليس أe بكر w : أوًال : قالوا 
 w بكر eصالته سكٌن لنا هو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وليس أ  ..  

ِمل؟ ألن أمر الزكاة مشتهر يف  .هللا ملسو هيلع هللا ىلص والعلماء من بعدهممع ذلك فقد كفرهم صحابة رسول  
  .زما®م 

وقد اتفق الصحابة ä واألئمة من بعدهم على قتال مانعي : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
سائغة، وهلذا  شبهة الزكاة، وإن كانوا يصلون اخلمس ويصومون شهر رمضان، وهؤالء مل يكن هلم 

  هـا .كانوا مرتدين
  .فاملسائل الظاهرة املشتهرة ال يقبل فيها ^ويل إال حلديث عهد eإلسالم أو من نشأ يف eدية بعيدة

  

  :اإلكراه املُلجئ . ت

  :ودليله قوله تعاىل 

� m��v�� �u��t��s�� � �r��q��p��o��n��m

��x��wl ١٠٦: النحل  

  .وفعل عمار بن 4سر رضي هللا عنهما 

  :واإلكراه امللجئ املُعترب شرعًا ينقسم إىل قسمني 

قسم ال يكون فيه املكره مكلفاً eإلمجاع ؛  : اإلكراه قسمان : قال الشيخ دمحم األمني الشنقيطي رمحه هللا 
كمن حلف ال يدخل دار زيد مثًال، فقهره من هو أقوى منه، وكبله eحلديد، ومحله قهرًا حىت أدخله 

  . صاحبه غري مكلف كما ال خيفى، إذ ال قدرة له على خالف ما أكره عليه فيها، فهذا النوع 

والظاهر أن يف ذلك .....افعل كذا مثًال وإال قتلتك،  :، وهو ما إذا قيل له...وقسم هو حمل اخلالف 
  .أنه يقبل يف غري اإلضرار eملسلمني ... تفصيالً 



أمجع العلماء على أن من أكره على قتل : ية اإلكراه يقول اإلمام القرطيب رمحه هللا تعاىل يف تفسريه آل
غريه أنه ال جيوز له اإلقدام على قتله وال انتهاك حرمته جبلد أو غريه ، ويصرب على البالء الذي نزل به ، 

  .هـا.  العافية يف الدنيا واآلخرة وال حيل أن يفدي نفسه بغريه ، ويسأل هللا

  

  :شروط هذا اإلكراه 

  :ابن حجر العسقالين شروط قبول اإلكراه كمانع من موانع التكفري فقال فقد عدد اإلمام

  .  ما يهدد به ، واملأمور عاجزاً عن الدفع ولو eلفرار  أن يكون فاعله قادراً على إيقاع:األول 

  .أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك :الثاين 

  .مل تفعل كذا ضربتك غداً ال يعد مكرها أن يكون ما هدد به فور4ً، فلو قال إن :الثالث 

  هـا. ن املأمور ما يدل على اختياره أن ال يظهر م:الرابع 

  .أن يكون قلبه مطمئنا eإلميان :اخلامس 

  .فإذا ختلف شرط مل يكن اإلكراه ملجئا وال يعد عذرا لصاحبه 

  

  :تعمد املغري اخلطأ . ث

الذي أضل راحلته يف أرض قفر، فلما وجدها ويوضحه ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث الرجل 
، وقد أحلق بعض العلماء يف )أخطأ من شدة الفرح ( : قال ملسو هيلع هللا ىلص) » ربك اللهم أنت عبدي وأ: ( قال 

حبيث ال يعقل  )اإلغالق ( ، اخلطأ من شدة الغضب  -eخلطأ من شدة الفرح  - مانع انتفاء القصد 
  الم املوقعنينظر إعا.. املرء ما يقول 

  ....قصة نيب هللا موسى عليه السالم ملا ألقى األلواح  :ودليل من أحلق اخلطأ من شدة الغضب



كما يف احلديث املتفق عليه عْن َأِيب ُهَريـْرََة َعن النَِّيبِّ َصلَّى   ،وكذلك يلحق به من أخطأ من شدة اخلوف
اÛَِّ لَِئْن َقَدَر َعَليَّ َريبِّ لَيـَُعذُِّبِين َعَذاeً  فـَوَ :قال الرجل .... َأْسَرَف َرُجٌل َعَلى نـَْفِسِه : اÛَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
بَُه ِبِه َأَحًدا  ، َخمَافـَُتكَ : َأْو قَالَ . َخْشيَـُتَك 4َ َربِّ : َما َمحََلَك َعَلى َما َصنَـْعَت؟ فـََقالَ : َلهُ  فـََقالَ .... َما َعذَّ

  ..فغفر َلُه ِبَذِلكَ 

وغري جائز . إمنا غفر له؛ ألنه قاله وهو ال يعقل ما يقول: وقال آخرون: "قال اإلمام ابن بطال رمحه هللا
eلكفر، وهذا قاله وقد غلب على فهمه من اجلزع الذي  وصف من نطق بكلمة كفر وهو ال يعلمها كفرًا 

َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما : (ويشهد لصحة هذا املعىن قوله تعاىل.. كان حلقه خلوفه من عذاب هللا تعاىل
ــ).َأْخطَْأُمت ِبِه َوَلِكن مَّا تـََعمََّدْت قـُُلوبُُكمْ    اهـ

ظهر األقوال أنه قال ذلك يف حال دهشته وغلبة وأ:(وهذا ما رجحه احلافظ ابن حجر حيث قال 
اخلوف عليه حىت ذهب بعقله ملا يقول ومل يقله قاصدا حلقيقة معناه بل يف حالة كان فيها كالغافل 

  اهـ) . والذاهل والناسي الذي ال يؤاخذ مبا يصدر منه 

  .وخمانيثهموليس املراد من هذا املانع أنه ال يكفر إال من قصد الكفر كما يريد املرجئة 

وeجلملة فمن قال أو فعل ما هو كفر، كفر بذلك، وإن مل يقصد أن يكون كافراً ، :  قال شيخ اإلسالم
  ] ١٧٨-١٧٧ص[ الصارم املسلول  هـا .قصد الكفر أحد إال ما شاء هللا إذ ال ي

  

  .حتقق الشروط : ا ºنيً 

  :والشروط ثالثة أقسام 

  .شروط يف الفاعل  :القسم األول 

  .ه شرط ؤ ه مانعاً فوجوده شرط، وما كان وجوده مانعاً فانتفاؤ عكس املوانع ؛ فما كان انتفاوهذه 

  .شروط يف الفعل:القسم الثاين 

  .وعكسها املوانع يف الفعل



 .إثبات صحة الدليل املستدل به على التكفري وصراحته .١
 .إثبات أن القول أو الفعل صريح الداللة على الكفر .٢

  .اإلسالم ، والتمييز بينها وبني الذنوب الغري مكفرة وهذه تدرس يف نواقض 

  .شروط يف إثبات فعل املكلف  :القسم الثالث 

 .االعرتاف سيد األدلة : وهو االعرتاف  ، وقد قال أهل العلم  :اإلقرار  .١
 عبد هللا ونصا�ا اثنان  ، أما أن يشهد رجل واحد فال يؤخذ �ا، كما مل يؤاخذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص :الشهادة  .٢

لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز : ( بن أيب بشهادة زيد بن األرقم وحده ملا شهد عليه ¬نه قال 
وأمجع أهل العلم أن شهادة شاهدين جيب قبوهلما على : قال اإلمام ابن املنذر ). منها األذل 

 .هـا. االرتداد، ويُقتل املرء بشهاد�ما إن مل يرجع إىل اإلسالم 
حبيث يكون ذلك يف بعض األحيان  ،وهي اشتهار األمر وظهوره ومعرفته بني الناس :االستفاضة  .٣

 .أقوى من شهادة الشاهدين 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .إقامة احلجة : فوائد ودرر احلقنة اخلامسة 

  !قوهلم هل أقمت عليه احلجة ؟

  من الذي يُقيم احلجة ؟: أوالً 

  ".من علم حجة على من مل يعلم : " فيه، وقد قال األصوليون  ال شك أنه املسلم الذي يعلم ما يتكلم

  .ليبلغ الشاهد الغائب: ( قال من ال ينطق عن اهلوى ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع اليت حضرها بشر كثري 

  .]أخرجه البخاري [    )بلغوا عين ولو آية ( : وقال أيضاً ملسو هيلع هللا ىلص 

قال اإلمام عبد هللا بن عبد الرمحن أe بطني يف معرض كالمه يف الرد على األخ إبراهيم بن عجالن يف 
حىت تقوم عليه احلجة اإلسالمية من إمام أو »ئبه، معناه أن احلجة : وقولك : بعض هفواته فقال 

لماء، بل الواجب على  اإلسالمية ال تقبل إال من إمام أو »ئبه، وهذا خطأ فاحش، مل يقله أحد من الع
  ]. ٣٩٤/ ١٠الدرر السنية [ هـ ا. احلق، ممن قاله كائناً من كان كل أحد قبول 

  

  .التفريق يف إقامة احلجة بني أصل الدين واملسائل الظاهرة واخلفية : ºنيا 

 . ال يعذب اإلنسان بفعل الشرك إال بعد بلوغ القرآن ويسمى مشركا مطلقا:أصل الدين  .١

�m��Ã: قال تعاىل �Â� �Á� �À� � �¿��¾��½��¼��»��º� � �¹� �¸

Ä�l ٦: التوبة   

    ١٥: اإلسراء m���À��¿�����¾��½��¼��������»��ºl: قوله تعاىل

  ، ١٩: األنعام mU��T��S��RV��l: وقوله تعاىل

�mx��w :وقوله �v� �u� �t� �s� � �r� �q� �p��o��ny�l 

  . ١٦٥: النساء



أحد أحب إليه العذر من هللا  ال(: ويف الصحيحني عن املغرية بن شعبة w عن النيب ـــ ملسو هيلع هللا ىلص ـــ قال

   .)فلذلك أرسل املبشرين واملنذرين

أحد من والذي نفس دمحم بيده ال يسمع يب (: وروى مسلم عن أيب هريرة w عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال

صراين، مث ميوت ومل يؤمن gلذي أرسلت به، إال كان من أصحاب النار  ).هذه األمة يهودي وال ن

أصل السماع : فصل يف السماع: (واملراد من بلوغ القرآن التمكن من مساعه قال شيخ اإلسالم رمحه هللا
فقه وقبول، وهلذا انقسم الناس فيه أربعة  الذي أمر هللا به، هو مساع ما جاء به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مساع

صنف معرض ممتنع عن مساعه، وصنف مسع الصوت ومل يفقه املعىن، وصنف فقهه لكنه مل : أصناف

¢���¡���~�{m: كالذين قال فيهم: يقبله، والرابع الذي مسعه مساع فقه وقبول، فاألول

¤�£�¥�¦�§�©¨l اهـ] .٧٧) [٢٦: فصلت  

فكل من بلغه القرآن فليس : »صر بن معمر يف كتاب النبذة الشريفة النفيسة وقال الشيخ دمحم بن 
مبعذور فإن األصول الكبار اليت هي أصل دين اإلسالم قد بينها هللا ووضحها وأقام �ا احلجة على 

  اهـ. عباده

ن فم: قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رمحه هللا : وقال الشيخ سليمان بن سحمان يف كشف الشبهتني
  هـا. القرآن فقد قامت عليه اُحلجة  بلغته رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبلغه

  

 :احلجة فيها:املسائل الظاهرة  .٢
  .أو التمكن من الوصول إليهما - ب. بلوغ القرآن وجميء الرسول  -  أ

املعني لذلك عذروا حديث العهد eإلسالم والناشئ ببادية بعيدة ألننا ال جنزم بتمكنهم من العلم مع أن 
  .منهما قد ال يكون معذورا بينه وبني هللا لتمكنه من العلم وتفريطه

نعم البد يف هذا املقام من تفصيل يزول به اإلشكال وهو الفرق بني مقلد متكن من :((قال ابن القيم 
  :العلم ومعرفة احلق فأعرض عنه، ومقلد مل يتمكن من ذلك بوجه



  اهـ....)).له عند هللا عذر املعرض مفرط Qرك للواجب عليه الواقعان يف الوجود فاملتمكن : والقسمان

  

 .احلجة فيها تقوم :املسائل اخلفية  .٣
  و إزالة الشبهة  –ب     قيام احلجة -بــــــــــــ أ

  :فمن الشبهة اليت متنع من تكفري املعني 

 .عدم بلوغ النصوص املوجبة ملعرفة احلق •
 .أو بلغته ومل تثبت عنده •
 .لكن عارضها معارض أوجب له ^ويلهاأو ثبتت عنده و  •
 .ثبتت ومل يتمكن من فهمها وغريها من الشبه أو •
  

فإن الذي مل تقم عليه احلجة هو الذي حديث : ( وقد بني إمام الدعوة هذا التفصيل يف نقل نفيس فقال
ُيكفَّر عهد eإلسالم والذي نشأ ببادية بعيدة ، أو يكون ذلك يف مسألة خفية مثل الصرف والعطف فال 

حىت يُعرَّف ، وأما أصول الدين اليت أوضحها هللا وأحكمها يف كتابه فإن ُحجة هللا هي القرآن ، فمن 
  ] ١٠/٩٣الدرر السنية [ هـ ا). لغه القرآن فقد بلغته اُحلجة ب

  

حتتاج فأصل الدين واملسائل الظاهر °مكان أي مسلم أن يبينها وأما املسائل اخلفية فإقامة احلجة فيها 
  .لشخص له علم يزيل به الشبهة ويقيم به احلجة

  

  من الذي تُقام عليه احلجة ؟: \لثا 

  .هذه املوانع وإقامة احلجة إمنا جتب يف حق املقدور عليه دون املمتنع

  :واالمتناع يرد على معنيني 



  .امتناع عن العمل eلشريعة جزئياً أو كلياً  -١

  .سلمني أن يوقفوه وحياسبوه وحياكموه لشرع هللامتناع عن القدرة ، أي قدرة امل -٢

  .وقد نص العلماء على أن املمتنع عن القدرة ال جتب استتابته

  : ويراد gالستتابة معنيان أيضاً 

  .طلب التوبة ممن حكم عليه eلردة: األول

  .هنا تبني الشروط واملوانع قبل احلكم عليه eلردة، وهذا هو الذي نريد التنبيه عليه: الثاين

  

  .أدلة كفر الطائفة املمتنعة:فائدة  •

�mr: فالدليل قوله تعاىل :أما الكتاب  ) أ q� p� o���t� s

ul وقوله تعاىل٨: القصص ،:m��K� � J� �I� � �H� �G�F�E

MLl وقوله تعاىل٦: القصص ،:mtsrqpu��

{zyx� w� vl وقوله ٤٠: القصص ،
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§l ٤١: القصص. 
وجه االستدالل �ا على كفر جنود املرتدين هو من جهة داللة هذه  :أبو جندل األزدي قال الشيخ 

اآل4ت على التسوية بني التابع واملتبوع من كل الوجوه، ومل جيعل هللا تعاىل سبب هذه التسوية 
  اهــ.مشا�ة معتقد التابع ملعتقد املتبوع، بل مل ُتِشر اآل4ت أدىن إشارة إىل معتقد األتباع 

  
فالدليل على أن الفرد له حكم الطائفة يف املمتنعني هو إجراء النيب ملسو هيلع هللا ىلص حكم الكفار  :وأما السنة  ) ب

ه العباس ملا خرج مع جيش املشركني للقتال يوم بدر، رغم دعواه اإلسالم واإلكراه فقال  على عمِّ
أخرجه ابن إسحاق يف السرية وابن  ، )ك فإىل هللاوأما سريرت ،أما ظاهرك فكان علينا(: النيب ملسو هيلع هللا ىلص

بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها مل ينفعه ذلك : قال شيخ اإلسالم ) ٣/٣٦٦(كثري يف البداية 



4 : أن العباس بن عبد املطلب قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا أسره املسلمون يوم بدر { : مبجرد دعواه كما روي 
جمموع } )وأما سريرتك فإىل هللا ،أما ظاهرك فكان علينا(: فقال . كرها رسول هللا إين كنت م

 ).٥٣٧/ ٢٨(الفتاوى 
 

فدليله إمجاع الصحابة املذكور يف الدليل األول على تكفري أنصار أئمة الردة يف عهد  :وأما اإلمجاع  ) ت
w بع ومتبوع. أيب بكرQ ومل يفرقوا يف ذلك بني. 

  .الصحابة مل يُقيموا احلجة على أتباع مسيلمة الكذاب وحنوهموبيان هذا أن 
بل ّمسوا أتباع أئمة الردة eملرتدين وحكموا بكفرهم إمنا حكموا عليهم مبجرد إتباعهم ألئمة الردة 

  .ونصر�م هلم eلقول والفعل والقتال معهم، ال أل®م اختربوا معتقدهم
  

  هـ ا. اب وإمنا يستتاب املقدور عليه متنع ال يستتامل: قال شيخ اإلسالم يف الصارم املسلول 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حىت صاروا ممتنعني فهم مشرتكون يف : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ألن . إىل قوله ...فأعوان الطائفة املمتنعة وأنصارها منها فيما هلم وعليهم ... إىل قوله .. الثواب والعقاب
  هـ ا) متنع بعضها ببعض كالشخص الواحدة املالطائفة الواحد

  

  .من له احلق يف التكفري: رابعا 

،  )ليبلغ الشاهد الغائب ( : قال من ال ينطق عن اهلوى ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع اليت حضرها بشر كثري 
  هل كل من حضر هذه اخلطبة من املفتني والقضاة ؟: فلنا أن نسأل هنا سؤال

  ]أخرجه البخاري [    )بلغوا عين ولو آية ( : وقال أيضاً ملسو هيلع هللا ىلص 

ورب حامل  ،فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ،ا فبلغهنضر هللا امرأ مسع منا حديثً ( : وقال أيضاً 

  ]أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة وغريهم وصححه األلباين [  )فقه ليس بفقيه 

قال اإلمام عبد هللا بن عبد الرمحن أe بطني يف معرض كالمه يف الرد على األخ إبراهيم بن عجالن يف 
حىت تقوم عليه احلجة اإلسالمية من إمام أو »ئبه، معناه أن احلجة : وقولك : بعض هفواته فقال 



لماء، بل الواجب على  اإلسالمية ال تقبل إال من إمام أو »ئبه، وهذا خطأ فاحش، مل يقله أحد من الع
  ]. ٣٩٤/ ١٠الدرر السنية [ هـ ا. احلق، ممن قاله كائناً من كان كل أحد قبول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .اإلنكار والتحذير من تكفري املعني : فوائد ودرر احلقنة السادسة 

أنوفهم قد يوافقنا كثري من مرجئة عصر» يف كفر تلك األفعال واألقوال واالعتقادات، لكن حتمر 
  !وأوداجهم عندما ننزل الكفر على املعني، ويكأن أحكام هللا نظرية ال واقع هلا إال يف الكتب والرسائل 

فيا ترى أيقتل النوع أم  )من بدل دينه فاقتلوه ( : أخرج الستة إال مسلمًا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال 
  !كفر ؟مث هل يُقتل املعني إال بعد أن يُ ! العني ؟

  

قال الشيخ دمحم بن عبد الوهاب يف مفيد املستفيد يف كفر Qرك التوحيد بعد أن ذكر كالم شيخ اإلسالم 
فتأمل كالمه رمحه هللا يف تكفري املعنيَّ والشهادة عليه : ابن تيمية عن حادثة أيب بكر ومانعي الزكاة، قال 

فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفري إذا قُتل eلنار وسيب حرميه وأوالده عند منع الزكاة ، 
وكفر هؤالء وإدخاهلم يف أهل الرّدة قد ثبت eتفاق الصحابة املستند : قال رمحه هللا بعد ذلك . املعني 

  ..إىل الكتاب والسنة ، انتهى كالمه 

  

  :وقال الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن أe بطني رمحه هللا 

  ني إنسان بعينه eلكفر إذا ارتكب شيئاً من املكفرات؟ ردا على من سأله هل جيوز تعي

. فاألمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع العلماء على أن مثل الشرك بعبادة غري هللا سبحانه كفر 
فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع أو حسنه فهذا ال شك يف ُكفره وال ¬س مبن حتققت منه أشياء من 

وكالم العلماء يف تكفري املعني كثري ، وأعظم أنواع هذا ...... �ذا الفعل ذلك أن تقول كفر فالن 
الشرك عبادة غري هللا وهو ُكفر °مجاع املسلمني ، وال مانع من تكفري من اتصف بذلك ، ألن من ز» 

 eقيل فالن را e٦٥٧/  ١جمموعة الرسائل واملسائل النجدية  [ هـ ا .قيل فالن زان ، ومن ر [  

  



: أن الفخر الرازي ، صنف : وذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا : الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه هللا  وقال
فصار مرتداً إالَّ أن يكون قد Qب بعد ذلك ، فقد كفَّر الرازي بعينه ملا ) السر املكتوم يف عبادة النجوم ( 

عنيَّ ، كيف ذكر عن فانظر إىل هذا اإلمام الذي نسب عنه من أزاغ هللا ق.. زيَّن الشرك 
ُ
لبه عدم تكفري امل

[ هـ ا....... روا وارتدوا عن اإلسالم الفخر الرازي وأيب معشر وغريمها من املصنفني املشهورين أ®م كف
  ]. ٤٥٣،  ٤٥٢/  ١١الدرر السنية  

  

وقد تقدم كالم الشيخ :  ٩٦وقال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا تعاىل يف كشف الشبهتني ص 
الرازي وتصنيفه يف دين املشركني وأ®ا رّدة صرحية ، وهو ُمعنيَّ ، وتقدم يف كالم الشيخ عبد اللطيف يف 

رمحه هللا حكاية إمجاع العلماء على تكفري بشر املريسي وهو رجل ُمعنيَّ ، وكذلك اجلهم بن صفوان ، 
، والفارايب أئمة املالحدة واجلعد ابن درهم ، وكذلك الطوسي نصري الشرك ، والتلمساين ، وابن سبعني 

ويف إفادة املستفيد للشيخ دمحم بن عبد الوهاب رمحه هللا . وأهل الوحدة ، وأيب معشر البلخي ، وغريهم 
عنيَّ ما يكفي طالب احلق وا

ُ
  هـا. هلدى يف تكفري امل

  

  ] ٩/٤٢٣الدرر السنية [ هـ ا. فر طائفة ابن عريب، فهو كافر  من شك يف ك: قال صاحب الروض 

  

فقد بلغنا ومسعنا من فريق ممن يدعي العلم : وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن رمحهم هللا 
والدين وممن هو بزعمه مؤمت eلشيخ دمحم بن عبد الوهاب أن من أشرك e. وعبد األوºن ال يُطلق عليه 

خوان أنه أطلق الشرك وذلك أن بعض من شافهين منهم بذلك مسع من بعض اإل! الكفر والشرك بعينه 
  !والكفر على رجل دعا النيب ملسو هيلع هللا ىلص واستغاث به فقال له الرجل ال تطلق عليه الكفر حىت تُعرِّفه 

وعند التحقيق ال يكفرون املشرك إال eلعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك ، مث دبت : إىل أن قال 
اإلخوان وذلك وهللا أعلم بسبب ترك كتب  بدعتهم وشبهتهم حىت راجت على من هو من خواص



عني : ( عقيدة املوحدين ، رسالة [ هـ ا.عتناء �ا وعدم اخلوف من الزيغاألصول وعدم اال
ُ
حكم تكفري امل

  ]. ١٧٠،  ١٦٩ص ) والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة 

  

 لك حال أهل الورع فهذه نصوص أهل العلم يف تكفري املعني وغريها الكثري، فإذا تبني لك ذلك تبني
  .البارد من أهل زماننا، وهللا املستعان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



صوم ويفعل طاعات: فوائد ودرر احلقنة السابعة  صلي وي   .االعتذار عمن وقع يف الكفر �ن ي

  

كما أن اإلنسان قد يدخل اإلسالم بكلمة، فكذلك قد خيرج من اإلسالم بكلمة ؛ قال هللا تعاىل يف 

m��O: أُ»س قد كانوا من أهل الصالة والصيام بل واجلهاد يف سبيل هللا وهو ذروة السنام 

Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���Pl ٧٤: التوبة   

  

  ! ن اإلنسان ال يكفر حىت §يت الكفر من كل وجه ؟إومن قال 

  !فيلزمه أن إبليس ليس بكافر 

  

كاحلج   ؛فإن أهل اجلاهلية كانوا يفعلون اخلريات! أن أهل اجلاهلية ليسوا بكفار  –أيضًا  –ويلزمه 
... وم وإكرام الضيف وجندة املظل، والوفاء eلعهد ،وصلة الرحم، وسدانة البيت وحجابته وسقاية احلجيج

   .إخل

  ] أخرجه أمحد [  )إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق ( : وعن أيب هريرة w عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال 

4 رسول هللا أرأيت أمورًا كنُت يف اجلاهلية أحتنث �ا، من صدقة أو : وعن حكيم بن حزام w قال 
  ] متفق عليه [  )أسلمت على ما أسلفت من خري (: عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر ؟ فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

جتدون الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية ( :  أنه قال وأخرج البخاري يف صحيحه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  ) خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا 

4 رسول هللا ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الرِحم : وأخرج مسلم يف صحيحه عن عائشة î قالت 
غفر يل خطيئيت يوم ايقل يومًا رب ال ينفعه، إنه مل  (: ويطعم املسكني، هل ذلك »فعه ؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص 

  ) .الدين 



ولكن ال يقبل هللا األعمال الصاحلة إال من املسلم، فاإلسالم شرط صحة جلميع األعمال ؛ قال هللا 

�m�ã: تعاىل  �â�� � �ï��î��í��� �ì��ë��ê��é��è��� �ç��æ���å�� � �äl الكهف :

١١٠   

¡¢£¤¥��m :قال هللا تعاىل رتد املسلم حبط مجيع عمله ولو كان كاجلبال ؛ اوإذا 

��¨��§��¦l ٨٨: األنعام   

��©��m��«��ª: وقال تعاىل  �̈ � � �§� �¦��¥� �¤� �£� � �¢� �¡� ��

��¯��®��¬l ٦٥: الزمر   

�mk: وقال تعاىل عن أعمال الكفار  �j� �i� �h� �g� � f� �e� � d� c� �bl 

   ٢٣: الفرقان

  

والذي حيلف به عبد هللا بن عمر لو أن (وقد روى اإلمام مسلم أن عبد ِهللا بن عمر قال يف القدرية 
هذا : قال اإلمام النووي رمحه هللا )..هللا منه حىت يؤمن eلقدر  ألحدهم مثل أحٍد ذهبًا فأنفقه ما قبل

  ]  ١/٢٢١شرح صحيح مسلم [ هـ ا.كفريه القدريةالذي قاله ابن عمر رضي هللا عنهما ظاهر يف ت

  

ال إله إال هللا ال جيوز : قال الشيخ دمحم بن عبد الوهاب رمحه هللا يف رده على من يقول إن من قال 
ما يزيل : فمن أحسن : " تكفريه، أو إن من صلى وصام وأتى بشعائر اإلسالم ال جيوز تكفريه 

العلماء بعدهم،كما ذكر أنه ملسو هيلع هللا ىلص اإلشكال فيها ويزيد املؤمن يقيناً، ما جرى من النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه و 
بعث الرباء معه الراية إىل رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله، و§خذ ماله ؛ ومثل مهه بغزو بين املصطلق، ملا قيل 

قتال الصديق والصحابة ملانعي الزكاة، وسيب ذراريهم وغنيمة أمواهلم : له إ®م منعوا الزكاة ؛ ومثل 
إمجاع الصحابة يف زمن عمر على تكفري قدامة بن مظعون وأصحابه إن مل : ومثل .  وتسميتهم مرتدين

ومل يسمع أحد من األولني واآلخرين، أن أحدًا أنكر شيئًا من ذلك، أو استشكله ألجل ..... يتوبوا 



من ادعائهم امللة، وألجل قول ال إله إال هللا أو ألجل إظهار شيء من أركان اإلسالم، إال ما مسعناه 
  ] ٤٢٨-٩/٤٢٦الدرر السنية !!! " [ هؤالء املالعني يف هذه األزمان 

  

فإن ظفروا : " مث حتدى من قال �ذا القول أن §يت بقول أحد من أهل العلم قال بقوله فقال رمحه هللا 
حبرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قوهلم الفاحش األمحق فليذكروه، ولكن القول  

  :قال اليمين يف قصيدته  كما

  "إن رجعت إىل نقِد  اأقاويل ال تعزى إىل عامل فال        تساوي فليسً 

  ] ٤٢٩- ٩/٤٢٨الدرر السنية [ 

  

أنه ال يشرتط يف نقض اإلسالم أن §يت جبميع النواقض، بل خيرج من اإلسالم eرتكابه : فاخلالصة 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه ، ض شعب اإلميانألحد النواقض وليس مبانع من تكفريه أن تقوم به بع

هـ ا. ناً، حىت يقوم به أصل اإلميان أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب اإلميان يصري مؤم: هللا
  ]. ٦٤اقتضاء الصراط املستقيم ص [

  .فتنبه... فالتوحيد شرط لقبول الشرائع وليست الشرائع مانعا من موانع التكفري 

  

  

  

  

  

  



  :ودرر احلقنة الثامنة فوائد 

�£¤m: إن هللا يقول: قوهلم ¢� ¡� �� ~� }� |�¦� ¥§l ويقول ،  ١١: الرعد

، فنحن من الظاملني لذلك ويل علينا من الظاملني، فإن أرد» )كما تكونوا يول عليكم ( : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  !تغريهم فال يكون ذلك eلقتال، بل °صالح أنفسنا 

  

أخرب هللا تعاىل يف هذه اآلية أنه ال يغري ما بقوم حىت : قال اإلمام القرطيب  :اآلية ومثيالhا معىن :أوًال 
يقع منهم تغيري، إما منهم أو من الناظر هلم، أو ممن هو منهم بسبب، كما غري هللا eملنهزمني يوم أحد 

آلية أنه ليس ينزل ¬حد عقوبة بسبب تغيري الرماة ¬نفسهم، إىل غري هذا من أمثلة الشريعة، فليس معىن ا
وقد سئل أ®لك وفينا  - إال ¬ن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل املصائب بذنوب الغري، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص 

  هـا.  "نعم إذا كثر اخلبث ": ؟ قال  الصاحلون

  

املراد منه أن جيلس يف فالتغيري مرتبط ارتباطًا مباشرًا بتغيري أسباب الفعل، فإن أصاب العبد فقراً، ليس 
مسجده ويعتكف على عبادة هللا تعاىل حىت §تيه الغىن، بل البد عليه أن يغري ما بنفسه ¬ن يسعى يف 
طلب الرزق، وإن صال على العبد عدو ليس املراد منه أن يقف مكتوف اليدين حبجة أنه يستغفر ويهلل 

�: بل البد من املدافعة ! ويكرب ويذكر هللا  �

m��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡

��°��¯��®��¬���«l ٢٥١: البقرة   

ْعُت َرُسوَل اÛَِّ : عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال : ولقد جاءت السنة بذلك صراحة  َوَلَقْد مسَِ
ُتُم اتـَّبَـْعُتْم َأْذَ¬َب اْلبَـَقِر َوتـََبايـَْعتُ " :ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقولُ  ُ لَِئْن َأنـْ َّzلِيـُْلزَِمنَُّكُم ا َِّzْلِعيَنِة َوتـَرَْكُتُم اجلَِْهاَد يف َسِبيِل اgِ ْم

 َِّzُتْم َعَلْيِه َوتـَُتوبُوَن ِإَىل ا زَُع ِمْنُكْم َحىتَّ تـَْرِجُعوَن ِإَىل َما ُكنـْ ] أخرجه أمحد . [ "َمَذلًَّة يف َأْعَناِقُكْم مثَُّ الَ تـُنـْ
فالرجوع إىل الدين هو  )حىت تـَْرِجُعوا إَىل ِديِنُكْم ( :  يف الرواية األخرى وهذه الرواية تفسر قوله ملسو هيلع هللا ىلص



الرجوع إىل ما كنا عليه من إقامة اجلهاد يف سبيل هللا، وهو التغري الذي أمر» به يف هذا املوطن، وليس 
  !عصر ¬ن ندخل الصوامع ونعتكف فيها كما يروج لذلك رهبان السوء من مرجئة ال

eلتمين        ولكن تؤخذ الدنيا غالe وما نيل املطالب  

  

 إن تغيري ما eلنفس هو األخذ eألسباب املشروعة، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص لألعرايب الذي ترك الناقة سائبة متوكًال 
  ].أخرجه الرتمذي [  )اعقلها وتوكل ( : على هللا فقال له 

  

قد ! وال يُرفع به رأساً، وليس يف خمالفته ¬سًا .. حديث ال يصح  )عليكم كما تكونوا يول (  :\نيًا 
مث إن احلديث : " وقال يف آخره )  ٣٢٠( نبه على ضعفه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة برقم 

غري صاحل،  معناه غري صحيح على إطالقه عندي، فقد حدثنا التاريخ تويلَّ رجل صاحل عقب أمري
  هـا! " . هو والشعُب هو 

  

صنفان من ( : بل قد جاء ما يدل على عكس هذا املعىن، فعن ابن عباس w عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال 

أخرجه ابن عبد الرب [ ) األمراء والفقهاء : أميت إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس 
هـ ا" . الرعية تصلح بصالح الوايل وتفسد بفساده : " قال وعن كعب األحبار ] وأبو نعيم وذكره الغزايل 

4 ليث، : ملا قدمت على هارون الرشيد قال يل : وعن الليث بن سعد قال ]  ٥/٣٦٧حلية األولياء [ 
وإصالح أمريها، من رأس العني  4 أمري املؤمنني، صالح بلد» °جراء النيل: ما صالح بلدكم ؟ قلت 

حلية األولياء [ هـ ا. صدقت 4 أe احلارث : رأس العني صفت السواقي، فقال §يت الكدر فإذا صفا 
٧/٣٢٢ [  

  

أصحاب األمر وذووه، وهم الذين §مرون الناس، وذلك ) أولوا األمر(و: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
األمراء فإذا العلماء و : يشرتك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكالم، فلهذا كان أولوا األمر صنفني



ما : صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق w لَألُمحِسيَّة ملا سألته
  ]  ٢٨/١٧٠جمموع الفتاوى [ هـ ا. ما استقامت لكم أئمتكم: ر؟ قالبقاؤ» على هذا األم

  

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح ( : وقال اإلمام ابن رجب احلنبلي يف شرحه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

وهلذا : ، قال رمحه هللا ]متفق عليه [  )اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب 
ن له، منبعثون يف طاعته، القلب ملك األعضاء وبقية األعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعو : يقال 

ال خيالفونه يف شيء من ذلك، فإن كان امللك صاحلًا كانت هذه اجلنود صاحلة، وإن كان ، وتنفيذ أوامره
فهذه معادلة ذكرها ابن ]  ٩٩جامع العلوم واحلكم ص[ هـ ا. فاسدًا كانت جنوده �ذه املثابة فاسدة 

  !ناس على دين ملوكهم ال: وقد قالت العرب ! رجب، فليتأملها أهل األرب 

  .عكسوا فانتكسوا وارتكسوا 

  

ملا كانت قريش يف الشرك كان الذي حيكمهم هو أبو جهل، وملا : " خيدع سحرة املرجئة املريدين بقوهلم 
  هـا" . القاسم ملسو هيلع هللا ىلص  دخلت قريش يف دين هللا صار الذي حيكمهم هو أبو

ملا كان الذي حيكم قريش : "على عقب، والصحيح أن يُقال  والصواب أن هذه العبارة معكوسة رأساً 
خلت قريش يف دين هو أبو جهل كانت قريش يف الشرك، وملا صار الذي حيكمهم هو أبو القاسم ملسو هيلع هللا ىلص د

  هـ ا". هللا

بل قال !  إذا دخل الناس يف دين هللا أفواجاً، ورأيت نصر هللا والفتح جاء: فا. سبحانه وتعاىل مل يقل 

�: هللا سبحانه وتعاىل  m��i�� �h��g��f� �e��d� �c� �b� �a

��n��m��l��k��jl ٢ - ١: النصر    

  .فدخول الناس يف دين هللا أفواجاً هو بعد الفتح واحلكم اإلسالمي ال قبله

  



  اخلــــــــــــــــــــــــــــامتــــــــــــــــــة

  

ُحقن هؤالء املرجئة، أو جتري مبعتقداتك شبهات علماء الدوالر فحذار حذار من أن متنعك أيها القارئ 
  ! وقراءة هذه الورقات" الكوكب الدري املنري " واُألجرة، وهيهات هيهات، بعد رؤيتك 

  

  أن تقولـــــوا مــــــن سيئـــــاِت املقــــالِ ***   4 شيوَخ التضليِل ماذا عساكم   

  eلرخيصاِت ِمْن فتاوى الضَّاللِ ***      قد عرفنا مل تشبعوا الدَّهر إالّ  

  وِذلـَّـــــٍة يف َخبَـــالِ " �يٍم " مـــــــن ***    أقسَم الشيُخ أنكم لــن تزالوا     

  

وال تنس أيها القارئ أن تبني ألهلك وذويك، ومن جيالسك ويالقيك، فتنشر وتشهر يف األ»م، أمر 
  .هؤالء احلكام

فهي أكثر ما يدندن  ؛وأقوال أهل العلم ،وحفظ أدلتها ،ضبط هذه املسائل وال تنسى: يقول املختصر
ذا الكتاب املاتع وغريه حوله خمانيث املرجئة يف هذا الزمان، وجزى هللا عنا الشيخ أe مهام األثري على ه

  .من الكتب

  .رب العاملني هذا وهللا أعلى وأعلم، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد .

  .أبو عبد الرمحن األثبجي :اختصره الفقري إىل عفو ربه العلي
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